
  

 

Stafetten er blevet hvid 
udenpå, men til gengæld har 

den fået farver  indeni! 
Læs mere på sidste side  

i bladet! 

 

 

Nummer 5 
 

Maj 2021 
 
Generalforsamlinger 

MOT borgerforening 

Nyt kunst på plænen 

 

 
 

Om ca. 3 mdr. åbner - 
måske - OL i Tokyo. 
 
Men i Tinghøj er vi  
under alle omstændig-
heder klar.. 
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Her er plads til din  
annonce  

 

 

Stilbjergvej 57, Tinghøj 
Tlf: 2876 8140  

 

 

Fonden Tinghøjgård støtter 

M.O.T. 
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Tinghøj Forsamlingshus AmbA. 
 

Ny dato          
 

Afholder ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26 maj kl. 19.30 i Tinghøj forsamlingshus.  
(store sal) 

Dagsorden 
      * Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller 
 
      * Bestyrelsens beretning ved formanden 
 
      * Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 
 
      * Fastsættelse af kontingent 
 
      * På valg er :     Tommy Jessen    modtager genvalg 
                                Jette Pedersen   modtager genvalg 
                                Ole Jul Jessen     ønsker ikke genvalg 
 
       * Valg af revisor og revisorsuppleant  
 
       * Forslag fra andelshavere og bestyrelse 
 
      *  Eventuelt 
 
Skriftlige forslag indsendes til bestyrelsen 10 dage før generalforsam-
lingen. 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kaffe og kage. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen Tinghøj forsamlingshus. 
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MOT Borgerforening arbejder på 
 

• at være med til at virke for områdets udvikling, forskønnelse 
og varetage områdets og borgernes interesser, herunder lo-
kalområdets interesser i forhold til statslige, regionale og kom-
munale myndigheder. (MOT Borgerforenings formålspara-
graf). 
 

• at varetage driften af legepladser/samlingssteder i MOT. Vo-
res legepladser skal jo gerne være attraktive og sikre at fær-
des på, så det kræver løbende opsyn og eftersyn. 
 

• at der hvert år arrangeres fastelavnsfest med ca. 100 deltage-
re og gøre det til en festlig oplevelse for såvel børn som de 
voksne. 
 

• at arrangere Skt. Hansbål. Det går på tur mellem de 3 byer, 
hvor der afholdes  
Skt. Hans. Der startes ofte med fælles grill-hygge inden bålet 
tændes. 
 

• at sørge for der er juleudsmykning i de 3 byer.  
 

• at tage ansvaret for vi har en opdateret hjertestarter i Tinghøj. 
Hjertestarter er tilgængelig 24/7 og kan findes på Trygfondens 
hjertestarter-app. 
 

• at nye tilflyttere til vores dejlige område får en velkomstmappe 
med oplysninger om alle de forskellige muligheder og tilbud, 
der er i MOT-området. 
 

• at vi har en meget informativ og opdateret hjemmeside 
www.mot-info.dk og en meget benyttet Facebook-side. Ligele-
des er det også MOT Borgerforening, der står bag SMS-
service, hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er 
gratis at være tilmeldt. 
 

• i samarbejde med udviklingsrådets lokale repræsentanter at 
udlodde midler til borgerinddragende aktiviteter til gavn for alle 
borgere i MOT-området 
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 (fortsat fra side 4) 
 
 
Kort sagt – være med til at Mejls-Orten-Tinghøj er et attraktivt 
sted at bo og flytte til. 
Ovenstående har du en enestående mulighed for at støtte op om, 
ved at være medlem i MOT Borgerforening. Og hvis du ydermere 
gerne vil hjælpe borgerforeningen eller har lyst til at være med i 
bestyrelsen, så kontakt endelig et medlem i den siddende besty-
relse, for at høre om mulighederne for dette. 
Inden du tænker: Ja, det er lige noget for mig, men er der så 
ikke en masse møder jeg skal til?   
 
Vi holder årligt ca. 5-6 alm. bestyrelsesmøder + generalforsam-
ling. Man behøver ikke at deltage i alle arrangementer, blot der er 
nok til at arrangementet kan afvikles. Ligeledes er der gode hjæl-
pere udenfor bestyrelsen, der varetager/hjælper med nogle af op-
gaverne. Så det burde være en overkommelig opgave. Ingen kan 
alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere. 
 
 
Nuværende bestyrelse, april 2021: 
Henning Thomsen, tlf. 24 46 97 37 
Vibeke Petersen, tlf. 20 35 43 08          
Peter S. Knudsen, tlf. 22 79 34 51 
Louise Engelbreth, tlf. 26 11 35 34 
Bek Hansen, tlf. 28 19 42 11 
Gorm Friis, tlf. 40 45 47 33 eller e-mail: gorm@aafriis.dk 
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Søg tilskud til dit arrangement                                                                             
Orten d. 18. april 2021 

Ordningen fra sidste år fortsætter også i år.  
Pga. Covid-19 har det jo selvsagt været vanskeligt at vide 

hvornår man kan arrangere aktiviteter. Men det ser ud til at 
lysne nu med datoer for hvor mange man må være samlet 

hvornår. 
MOT Borgerforening har i samarbejde med de lokale bestyrelsesmed-
lemmer i Udviklingsrådet Varde Opland nogle midler (penge) til borger-
inddragende aktiviteter.   
Varde Kommune giver hvert år et beløb til de 9 udviklingsråd i kommu-
nen til synliggørelse af udviklingsrådenes eksistens og arbejde. Heraf 
får MOT-området årligt et beløb på omkring 14.500, - kr. 
Udviklingsrådets medlemmer fra Mejls-Orten-Tinghøj og MOT Borger-
forening, vil således kunne støtte et offentligt arrangement målrettet for 
områdets beboere.  
Nogle eksempler kunne være at man søgte om et tilskud til tryllekunst-
ner, der underholder til sportsugen. Tilskud til forplejning til et borgermø-
de eller tilskud til naturvejleder til et ”ud i naturen arrangement” er også 
et par eksempler.  
Ansøgningsfrist vil være først til mølle for arrangement der afholdes i 
2021 – 2022. Der vil blive givet tilsagn om støtte efter først til mølle-
princip indtil pengene er brugt. Dem der fik tilsagn sidste år, men fik ar-
rangementet aflyst, har stadig et tilsagn som gælder, hvis man stadig 
har brug for tilskuddet. 
Hvis der bliver givet tilskud fra Udviklingsrådet Varde Opland til et arran-
gement, skal der oplyses om dette i opslag omkring den pågældende 
begivenhed. 
Ansøgninger der får tilskud vil blive offentliggjort i Stafetten og på hjem-
mesiden mm.  
Afregning vil ske efter fremvisning af dokumentation for udgifter. 
Ansøgning om tilskud til dit arrangement kan sendes til en af følgende: 
Brian Petersen, medlem af Udviklingsrådet Varde Opland på e-mail: bri-
an.motgu@gmail.com 
Gorm Friis, MOT Borgerforening på e-mail: gorm@aafriis.dk. 

 

 

Udviklingsrådet Varde Opland 
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Til Mejls, Orten, Tinghøjs beboere 

 
På grund af Covid-19 har bestyrelsen besluttet at udsætte 
generalforsamlingen til dette er muligt uden alt for mange 
restriktioner. Generalforsamlingen skulle ellers have været 
afholdt inden udgangen af februar. Den nuværende bestyrel-
se arbejder videre indtil ny generalforsamling er afholdt. 
Dette indebærer at vi omdeler denne seddel med opfordring 
til medlemskab af MOT Borgerforening, så vi også har øko-
nomi til fortsat drift af borgerforeningens aktiviteter.  
 
Vi håber alle vil støtte op om MOT Borgerforening. 
Vi vil gerne se flere glade ansigter, så vi kan lave nogle gode 
arrangementer både sommer og vinter. 
 

Nu er det tid til at betale kontingent. 
Kun kr. 150,- pr. husstand 

Betalingsfrist: 15. maj 2021 
 

Nu kan du/I betale over netbank, (husk at oplyse adresse i 
tekst til modtager). konto nr. 6237 0013394075 
 
Der kan også betales med MobilePay til 714203, (husk at op-
lyse adresse i besked).  

                      
Hvis du/I vil betale på gammeldaws manér, så smut forbi 
Ringkøbingvej 176, Blaksmark, 6800 Varde og put kontin-
gent i postkassen. (Husk at oplyse navn og adresse). 
 
Kasserer Henning Thomsen                                                                  
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 Referat generalforsamling mandag d. 19. april 2021 
 

Til stede: Nathasia Jensen, Dennis Port, Nina Eriksen, Dorthe Pallesen + 2 gæster.  
Afbud fra: Bo Andersen 
Referent: Dorthe Pallesen 
 

1. Valg af dirigent. 
Dennis Port er valgt.  
 

2. Valg af stemmetællere. 
Nina Eriksen er valgt.  
 

3. Beretning af foreningens formand. 
Siden sidste generalforsamling er der efterhånden gået 1,5 år, da vi som så mange 
andre, også har været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen. Trods nedluknin-
gen har MOT G&U været i rivende udvikling. Vi har åbnet en ny afdeling, så vi nu ud-
byder Badminton, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Svømning og som nyt også Fitness. 
Vi har haft folk på uddannelser samt søgt og modtaget mange fondsmidler til glæde 
for alle vores medlemmer. 
 

I 2019-20-21 har vi haft fokus på at skabe sammenhold både blandt vores medlem-
mer men særlig blandt vores mange frivillige som stiller rammerne for at vi kan dyrke 
motion i MOT G&U. Derfor har vi haft to fra bestyrelsen sendt afsted på frivilligheds-
uddannelse for at få ideer og redskaber til at gøre det ekstra attraktivt at være frivillig i 
MOT G&U, noget som vi vil arbejde meget mere med i det kommende år. De gør et 
stort stykke arbejde, som glæder os alle.  
 

I det forgangne år har vi også haft 14 folk på fitnessinstruktøruddannelse inden vi åb-
nede Vores Fitness op i august. En stor tak skal lyde for alle de frivillige hænder og 
mange bidrag der har hjulpet til at få det op at stå. Der er lagt mange hænder og timer 
i idegenerering, fondssøgning, renovering af lokaler, montering af maskiner, uddan-
nelse af instruktører og sammen har vi nu fået et flot center som inden den sidste 
nedlukning i december havde næsten 120 medlemmer.  
 

Året har også været et år hvor vi ufrivilligt har været nødt til at lukke ned for alle vores 
aktiviteter. Heldigvis har vores instruktører og mange hjælpetrænere været gode til at 
skabe en god stemning og påtaget sig ekstra opgaver for at vi har kunne overholde 
alle restriktioner og samtidig har kunne skabe en god oplevelse og fællesskab for bå-
de store og små. Tusind tak til alle jer! 
 

I år er også året hvor vi vil takke for Nina Eriksen og Inga Albæks indsats i foreningen. 

Nina som har bidraget i vores gymnastikudvalg og som kasserer og Inga som har 

siddet som vores revisor -tak for et godt samarbejde. 

 

4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge. 
Badminton:  
Vi tilbyder igen i år baner både på gymnasiet og i MOT-multi. Vores tider i MOT-multi 
er stadig mandag og tirsdag, og på gymnasiet mandag-torsdag. Vi har fået igen fået 
nye spillere begge steder i denne sæson, så det er dejligt, at der fortsat er udvikling. 
Trods fortsat udvikling har også badminton været ramt af Corona, hvor der både har 
været perioder med nedlukning, “spil på skift” og slutteligt nedlukning igen. Der er pt. 
14 baner udlejede på gymnasiet og 6 baner á 60 min. + 1 bane á 90 min. i MOT-Multi. 
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 Floorball: 
Junior Onsdag. 
De var godt i gang op til nedlukningen og de glæder sig til at starte igen indendørs fra 
på onsdag d. 21 April. 
Mandag Senior 
De var godt i gang op til nedlukningen med stigende interesse og deltager antal. De 
starter op når det igen er tilladt. 
Nyt udstyr 
Lars Brockhoff der er træner på junior holdet har stået i spidsen for at søge midler til 
floorball bander. Disser midler blev søgt ved henholdsvis varde kommune og hos DGI 
& DIF corona hjælpepulje. 
Projektbeløbet var 42.398kr. 
Varde kommune har støttet med 20.000kr. 
DGI & DIF har støttet med 22.397kr. 
Projektet kunne derfor fuldt ud finansieres og bander blev indkøbt og leveret i januar. 
På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke Lars for det flotte stykke arbejder og vi håber 
at det nye udstyr vil bringe glæde hos vores spillere. 
Vi ser frem til at kunne afholde floorball turneringer i MOT Multi 
 

Fodbold: 
I det forgangne år har MOT G&U Fodboldafdeling, haft 4 fodboldhold. I alt ca. 40 akti-
ve. 
Dame senior 1 spiller fortsat i 7 mands turneringen, forår og efterår og har en løben-
de udskiftning på holdet. 
Dame senior 2 er blevet oprettet. De træner 1 gang om ugen på Orten stadion og er 
tilmeldt 7 mands turnering både forår, efterår og vinter. samt forsøgt at komme i gang 
med indefodbold, dette blev dog stoppet grundet COVID-19 restriktionerne. 
U9 træner 1 gang om ugen i Mejls. De er tilmeldt forår og efterårs turnering i 5 
mandsfodbold, samt indefodboldstævner. Indefodbold har dog været påvirket en del 
af COVID-19 restriktionerne.  
Herre ”hygge-holdet” som kun træner indendørs, er igen år startet og træner hver 
torsdag. Træning er dog påvirket en del af COVID-19 restriktionerne. 
 

Gymnastik: 
Gymnastik sæson 2019/2020 sluttede d. 11. marts, da statsministeren lukkede landet 
ned pga. corona. Desværre betød det også at vi blev nødt til at aflyse årets opvisning, 
samt den velfortjente afslutning med vores instruktører og hjælpetrænere. Selvom det 
blev en anden afslutning på sæsonen, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle 
vores frivillige instruktører og hjælpetrænere for deres kæmpe indsats igennem hele 
sæsonen. 
I februar 2020 inden nedlukningen afholdt trænerne for minitons, powerholdet og 
spring 10+ en gymnastikweekend i MOT Multi, det var en kæmpe succes. Med mas-
ser af gymnastik, hygge, film og overnatning for powerholdet og spring 10+. 

I september havde vi opstartsmøde med alle instruktører og hjælpetræner i MOT Mul-
ti, vi mødtes til en sandwich. Mødet bar meget præg af de nye corona tiltag, rengøring 
af alle kontaktflader, rengøring af redskaber mm.  

Gymnastikopvisningen 2021 var planlagt til søndag d. 14. marts i MOT Multi. Desvær-
re måtte også den aflyses pga. Corona. Som en lille alternativ afslutning på sæsonen 
blev der indkøbt påskeæg til alle trænere/hjælpere på holdene og børnegymnasterne 
fik en pose med foreningslogo på, lidt lækkerier i samt en hilsen med håb om gensyn 
til september. Den blev leveret hjemme af trænerne på holdet.  
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 (fortsat) 
Vi har i år oprettet samtlige børne/voksen hold, som vi har annonceret med,  

På alle vores hold, har vi desværre set, at der har været færre tilmeldte end tidli-
gere år - sandsynligvis pga. Corona - og holdene har også haft en turbulent tid 
med nedlukning i en længere periode.  

Afslutningsvis vil vi takke alle som har givet en hjælpende hånd. Det gælder både 
forældre, gymnastikudvalget i STIF, men ikke mindst vores fantastiske instruktø-
rer. Uden jer havde vi ingen gymnastik. 

På MOTs og gymnastikudvalgets vegne 

Dorthe Ringgaard Pallesen, Camilla Junge og Nina Eriksen 

 

Svømning: 
Familiesvømning gav i sæson 19/20 underskud og for at undgå det igen valgte vi 
at sætte kontingentet op samt starte op med en halv svømmesæson. I november 
blev det besluttet at starte en forårssæson op desværre nåede det ikke starte op 
på pga lock down. Der bliver startet et nyt hold 26. september som varer en fuld 
sæson.  
Samarbejde med Tinghøjgård kører fortsat.    
  
Vores fitness: 
I vinteren 19/20 fik vi fik tilsagn om donation til at få Vores Fitness op at stå fra: 
DIF og DGI`s Foreningspulje for 200.000 kr. 
LAG Fanø-Varde for 165.000 kr. 
SE Vækstfonden for 100.000 kr. 
Udviklingsrådet i MOT for 5000 kr. 
Skads Herreds Brandkasse for 3000 kr.  
Samt et rentefrit 5 årigt lån fra DGI og Gym Danmark på 300.000 kr.  
 

I februar 2020 overtog MOT G&U lokalerne i Den Gamle Brugs og en større re-
novering af lokalerne fandt sted. I marts modtog vi fitnessudstyret. Pga af corona 
restriktionerne blev uddannelse af 14 instruktører udskudt af flere omgange og af 
samme årsag kunne vi først åbne centeret 5 måneder senere end først planlagt. I 
August gennemgik instruktørerne en 40 timers lang uddannelse i egne lokaler og 
d. 28. august afholdt vi åbningsreception med lidt over 100 besøgende.  
Det er muligt at tegne tre typer af abonnement som betales enten månedligt, 

halvårligt eller årligt. I midt december blev centeret som følge af lockdown lukket 

ned for aktivitet, men vi nåede at få startet ca 120 medlemmer op inden.      

 

5. Beretning og regnskaber ved kassereren. 
Nina gennemgår regnskabet for de fremmødte. Vi ender med et resultat på un-
derskud på ca. 24.849 kr. Resultatet er acceptabelt, når vi tager i betragtning, at 
de to primære indtægtskilder (sportsuge og gymnastikopvisning) ikke har været 
gennemførte pga. Corona-nedlukning.  
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 6. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår flg. ændring til vedtægterne:  
§4, stk. 5: 
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsam-
ling. Denne beslutning kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling 
ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.  
 

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.  
 

7. Valg af bestyrelse (jf. §7): 
Nathasia Jensen er på valg - modtager genvalg.  
Nina Eriksen er på valg - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Conny 
Fischer, Tinghøj. Conny bliver enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.  
 

 

8. Valg af revisor og dennes suppleant. 
Inga Albæk er på valg - modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår Ulla Pedersen, Tinghøj. Ulla Pedersen er valgt til posten.  
  
9. Eventuelt. 
Ingen punkter til evt.  
 

 

 

Det har været mørkt hos os noget tid, men vi glæder os rigtigt 
meget til igen at kunne tænde lyset og byde inden for i  Vores 
skønne fitness.  
 
Vi håber på at se mange motionsglade folk, der giver liv og 
glæde i de nu så stille lokaler.  
 
Så snart vi må, så er der åben igen, følg med på vores face-
bookside eller hold øje, når du kører forbi i Tinghøj. 
 
Tusind TAK for jeres opbakning  
 
Varme forårshilsner fra 
Teamet i Vores Fitness 
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Kunstforeningen Tinghøj vil også gerne  
have dig som ”støttemedlem” 

 
Så er der igen ved at komme kunstværker på ”Plænen”.   
Som bekendt arbejder vi i Kunstforeningen Tinghøj  
 

• på at opsætte kunst på ”Plænen”,  

• med såvel skiftende udstillinger som med muligheden  
for at anskaffe kunstværker til permanent opstilling. 

• med muligheden for at præsentere kunst andre steder  
end på ”Plænen” – f.eks. i Tinghøj Forsamlingshus og 
rundt om søen.  

 
Kunstforeningen har fået sponsoreret en robotklipper fra 
Tinghøj Plæneklipperservice, så nu er arbejdet med græs-
slåning overladt til ”Bob”.  
 
Generelt  for vore initiativer er, at de ikke er gratis.  
Vi søger midler via fonde og Varde Kommune – dog med 
stærkt begrænset held. Vi har derfor brug for kontingent til at 
indkøbe værker – men også til at vedligeholde dem vi har købt. 
 
Vi søger støttemedlemmer og/eller donationer,  
således at du/I gør det muligt for os, at have en løbende  
finansiering af udgifter til opsætning af kunst og eventuel 
køb af enkelte kunstværker.  
 
                                 (fortsættes næste side) 
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 Du/I har mulighed for: 

• husstandsmedlemskab af støtteforeningen kr. 100 årligt 
medlemskab virksomheder/organisationer kr. 250,- årligt 
Ønsker du/I medlemskab – send da en mail til  
am-nilausen@mail.dk eller indsæt beløbet på konto  
7700-1479260.  Du kan også Mobilepay på 22333765.  

• (husk at anføre navn og adresse både ved indbetaling og 
ved mobilepay. 

• Ønsker du/I ikke medlemskab af støtteforeningen, er  
du/I meget velkommen til at yde en enkeltstående dona-
tion til f.eks. et udvalgt kunstværk. Alle bidrag er velkomne 
uanset beløbsstørrelse. Donationer kan også indsættes  
på konto 7700-1479260 og de kan gives anonymt.  
Også her har du mulighed for at mobilepay 22333765.  

• at holde dig orienteret om Kunstforeningen Tinghøj’s  
arbejde via facebooksiden ”Kunst i Tinghøj” og du får  
tilsendt en speciel invitation til særlige arrangementer. som 
støttemedlem kan du også deltage gratis i den årlige 
kunsttur – Denne er ikke fastsat for 2021 – vi afventer  
udviklingen i corona.  

 

Hilsen Thomas Baltzer, Anne Merete Nilausen,  
Mona Henningsen og Knud Thomsen 

 

Her ses noget af kunsten fra plænen i Tinghøj, hold øje der skiftes 

løbende ud... 
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Deadline for indlevering 

 
       Nr. 06 20.05.2021 
          Nr.  07 27.07.2021  

Anne-Dorthe Helth 
CORRECTIVE SOUNDS  PRACTITIONER 

 
www.annedorthe-kinesiologi.dk  

 

Her er plads til din  
annonce 

… i farver! 

Generalforsamlingen i støtteforeningen for friskolen 
må desværre indtil videre ikke afholdes, 
men bestyrelsen indkalder, så snart forsamlingsregler-
ne giver mulighed for at holde generalforsamling. 

Dette vedrører ikke skolens generalforsamling den 
26. april, da der er særlige regler vedrørende sko-
ledrift. 

Mange hilsner bestyrelsen i støtteforeningen for fri-
skolen. 

Friskolens sejeste pedeller 
har bygget overdækning til 
udeskolen  
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Skjern Maskinforretning 
Sakskærvej 100, Orten 

Industrivej 13-15, 6900 Skjern 

Tlf: 97 36 10 20  

Belægningsarbejde og haveservice 

HT. Belægning og Service 
v/ Henning Thomsen, Blaksmark 
Ringkøbingvej 176, 6800 Varde 
Tlf. 24 46 97 37—75 26 13 86 

TINGHØJ MOTORSAVE A/S 
Maskiner for Skov- & Havebrug 

Stilbjergvej 86 – 6800 Varde 

Tlf. 75 26 13 41 
www.tinghoj-motorsave.dk 

 
 

    
        

 
 Ringkøbingvej 143 

 6800 Varde 

 0045 30250833 

 

www.stilbjerg-bedandbreakfast.com 
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Lokalblad for Mejls, Orten og Tinghøj 
 

Mejls:   Tina Vind (Mejls)    28 58 68 62   
Tinghøj:  Inge Jacobsen, Stilbjergvej 48, Tinghøj 24 47 46 56 
Tinghøj:  Ulla Pedersen, Grøntoften 13, Tinghøj 51 55 30 77 
Orten:   Nina Wolff, Ortenvej 163, Orten  22 94 88 26 
 

Stafetten udkommer i 525 eksemplarer 11 gange årligt den første i hver måned, undtaget 
juli. Annoncer: Kontakt Inge Jacobsen. 
Indlæg sendes som Word-fil til: mot.stafetten@gmail.com 

 

V/ Morten Campolin Sveigaard 
Mejlsvej 50, 6800 Varde 

Telefon: 60 16 28 00 

 
Mangler du  

Overnatning? 
Armvang B&B / lejlighed 
Tlf 28511871 Lene.ansberg@gmail.com 


